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Ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito, do Conselho Municipal de 
Esportes de Santos, realizada no auditório da Faculdade de Educação Física – 
FEFIS/UNIMES, sito à Avenida Conselheiro Nébias, 536 – 3º andar. 
 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezoito realizou-se a quarta 
reunião ordinária do COMESP para dar cumprimento à seguinte pauta: Leitura e 
aprovação da ata anterior; Expediente; Pedido de reconsideração de projeto 
reprovado pelo Promifae; Apresentação da FUPES – orçamento e atividades da 
Fundação; Apresentação da SEMES – orçamento e atividades da Secretaria de 
Esportes; Marco Regulatório da Sociedade Civil (Lei 13019) e Assuntos Gerais. Ata 
enviada anteriormente por email para leitura dos conselheiros. Ata aprovada. 
Justificativa de ausências: FSS, SEDS, Academias Esportivas, UNIP e UNISANTA. 
Pedido de reconsideração de projeto reprovado pelo Promifae: Sr. Marcelo Casati, 
membro da CIAC – Comissão Interdisciplinar de Avaliação e Concessão, do PROMIFAE, 
Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte, após relatar quanto a 
importância dos Conselhos, explicou que a Comissão rejeitou o projeto Artística Ginástica, 
da proponente ACMD, Associação Comunidade de Mãos Dadas, por não entender a 
necessidade do projeto, que já ocorre no campus da UNIFESP, na Avenida Ana Costa, 
com aulas de ginástica artística para cerca de 15 crianças, projeto fechado para os filhos 
de discentes, docentes,  técnicos e trabalhadores da Universidade, que acontecem uma 
vez por semana,  necessite de assessoria de imprensa se já tem o público definido e 
equipamentos de ginástica considerados de alto custo, como os usados no alto 
rendimento, para um espaço que não é um ginásio, e sim uma sala e para iniciantes da 
ginástica. Informou ainda que foi solicitado o aumento do atendimento para 25 crianças. O 
Presidente da ACMD, Sr. Eduardo Viana Junior, concordou com a fala inicial do Sr. 
Marcelo Casati, colocando que o Conselho é uma das principais ferramentas do exercício 
da democracia participativa onde se apresentam argumentos e considerações construindo 
as políticas públicas com bons encaminhamentos. Defendeu que o projeto será para mais 
25 crianças, totalizando aproximadamente 40 alunos; disse que se trata de inclusão social 
em área de vulnerabilidade, atendendo como público externo os alunos do colégio José 
Bonifácio, em período extraclasse. Informou ainda que não recebeu nenhuma diligência 
apontando as possíveis irregularidades, apenas o ofício sem possibilidade de vistas ao 
parecer, soube do conteúdo apenas na presente reunião. Em seguida fez uma breve 
apresentação da Associação e solicitou assim a reconsideração. O Secretario Sadao, na 
ausência do Presidente da Comissão, informou que atualmente a CIAC não tem 
autonomia para deliberar sem a ajuda do Conselho e que em reunião anterior o COMESP 
solicitou que seja reparada a forma contextual do ofício de reprovação dos projetos, para 
que seja aperfeiçoado com maiores esclarecimentos. Com empate de sete votos contra e 
sete a favor, o Presidente do Conselho de Esportes, deliberou que o projeto retorne para 
reavaliação da CIAC/PROMIFAE. Apresentação da FUPES – orçamento e atividades 
da Fundação: O Sr. Hugo Duppre, Diretor Presidente da Fundação Pró-Esporte, fez um 
comparativo dos indicadores positivos nos últimos cinco anos da Fundação no que tange 
a orçamento, projeto Adote um atleta, participação dos atletas nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpico e atendimentos efetuados. Concluiu demonstrando o orçamento reduzido, 
aprovado para 2019, comparado a 2017. Apresentação da SEMES – orçamento e 
atividades da Secretaria de Esportes e Marco Regulatório da Sociedade Civil (Lei 
13019): Sr. Sadao Nakai, como Secretário de Esportes, demonstrou sucintamente a 
Secretaria de Esportes, o papel do COMESP para a SEMES e para a FUPES, suas 
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normas, o comparativo dos recursos disponíveis pela Prefeitura e pelas Emendas 
Parlamentares nos últimos anos. Informou que os gastos foram limitados em 2017 e 2018, 
estando suspensas a aquisição de equipamentos e matérias permanentes e a realização 
de eventos esportivos que não estejam incluídos na programação oficial da Cidade, entre 
outros. Explicou que a Secretaria se encontra em um momento de transição para atender 
a lei Federal 13019/14 e o decreto 7585/16 e que há necessidade das parcerias com a 
Sociedade Civil para manter a manutenção dos equipamentos, inclusive de professores. 
Completou que com a melhora na gestão da Coordenadoria de Atividades Esportivas, 
está sendo possível preservar os atendimentos, mesmo com o número reduzido de 
professores estatutários. Para finalizar disse aos presentes que o Conselho, órgão 
importante no que diz respeito ao esporte na cidade, conta com a cadeira de 
representante dos Atletas vaga, pela ausência de interessados, o que demonstra a falta 
de comprometimento com o esporte. As apresentações da SEMES assim como da 
FUPES serão enviadas, por email, a todos os conselheiros. Sr. Fábio, representante da 
SMS perguntou como é feita a interlocução do esporte de rendimento com o esporte de 
base entre atletas e profissionais da SEMES e FUPES. Sr. Sadao respondeu que não 
existe uma normatização, ainda depende de um entendimento entre as partes. Há busca 
de parcerias para que futuramente tenhamos uma equipe de rendimento 100% do 
município. Sr. Hugo Duppre completou que quando assumiu a Fundação todos os atletas 
eram de fora da Cidade e que hoje já existem grupos de atletas da região. Sr. Eduardo, da 
ACMD, ofereceu parcerias possíveis; Saúde e Educação tem recurso garantido com os 
royalties do petróleo, mas o Esporte precisa se movimentar para poder impactar e mostrar 
que anda junto com as duas Secretarias. Disse ainda que a ACMD teve interferência no 
decreto que regulamenta a lei 13019 e que os recursos para 2019 estão ainda em 
consulta pública, que é a hora de interferir. Sr. Sadao concordou sobre a dificuldade de 
acesso aos recursos orçamentários, de como o Ministério do Esporte é democrático e o 
acesso a emendas de Deputados complexo, as vezes não consegue sair do papel. 
Assuntos Gerais: O Diretor do COMESP, Sr. Wolney Lima, convidou os presentes para a 
Homenagem ao Dia do Esportista Amador que acontecerá no Museu Pelé, dia vinte e seis 
de maio, às 10:00 da manhã. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho 
encerrou a reunião. 
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